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Mintavételi technikák
stranguláció

• stranguláció idejét

minimálisra kell csökkenteni

• kerülend a strangulálóhoz

közel történ punctio (a

punctiotól legalább7.5cm

rel)

1. cs

MMMMMintavételi technikák
stranguláció

• stttttraaannnnngggggulációóóóó iiiiidddddejét

mmmmminnnnniiiiimáliissssra kkkkkeeeeell csökkenteni

•• kerülend aaaaa ssssstttttrrrrraaaaannnngggguuuulllllááááálllllóóóóóhhhhhooooozzz

közel törtttén pppppuuuuunnnnnccccctttttiiiiooooo (((((aaaaa

punctiotóóól llllleegalábbbbb77777....55555cmmmmm

rel)

1. cs

Mintavételi technikák

• vérvétel alatt a páciensnek

nem szabad az öklével

pumpálnia

• a vénás nyomásemelkedés

haemoconcentratiot okoz

• a vérvételi t n keresztüli

áramlás gyorsul, ami

haemolysist okozhat

Fontos , hogy a vér

er teljes aspirációja ne

történhessen meg

MMMMMMMMMiiiiiinnnnntavételi technikák

• vvvvvééééérrrrrvvétel alllllaaaaatttttttttt a páááááccccciiiieeeeensnek

nnnnneeeeemmmmm ssssszabad aaaaazzzzz öklével

puuuuummmmmpppppááááállllnnnnniiiiiaa

• a véééénnnnnáááás nnnyyyoommááásseemmmmeelllkkkeedddééésss

haemocoonccccceeeeennnnntttttrrrrraaaaatttttiiiiiooooottttt oooookkkkkoooooz

• a vérvéteeli ttttt n keressssszzztttttüllllliiiii

áramlás gggyooooorsul, ammmmmiiiii

haemolysssist oooookoozzzzzhhhhhaaaatt

Foooonnnttttttoooosss ,,, hhhhoogggyyyy a vvvvééééérrrrr

er tttttteeeeeelllllljjjjjjeeeeessssss aaaasssspppppiiiirrrrááááácccccciiiióóóóóója ne

történnnhhhhheeeeeesssssssseeeeeennnnn mmeg

Mintavételi technikák

• A szúrás helyén nagy

mennyiség

b rfert tlenít jelenléte

haemolysist okozhat

A vérvétel során kerülni kell a tetovált területek

punctioját, mert az itt található festékanyag

megzavarhatja a laboratóriumi vizsgálatokat

MMMMMMMMMiiiiiinnnnntavételi technikák

• AAAAA ssssszzzzzúúúrás heeeeelyyyyyéén naaaaagggggyyyyy

mmmmmeeeeennnnnnnnnnyyyyiség

b rfffffeeeerrrrttttt tttttlllllenít jelenléte

haeeeemmmmmooooolyssssiiisssttt oookkkooozzzhhhaaattt

A vééééérrrrrvvvvvéteeeeel soránnnn kkkkkeeeeerülni kell a tetovált tteeerrrrüüületek

puncctttttiiiiooooojjjjjááááát, mert az itt található festékannnyaaaaaggg

megzavvvvvaaarrrrrhatja a laboratóriumi vizsgálatttokaaaaattttt



A vénás vérvételhez szükséges speciális
eszközök

Phlebotomiai szék

• biztonságos és kényelmes
pozícionálás

• könnyen lemosható és
fert tleníthet felület

• a kartámasz általában állítható a kar
megfelel pozícionálásához

• további elemekkel lehet
kiegészíteni:fej nyak láb támaszték,
dönthet háttámasz

egyes székek

hidraulikusan

emelhet ek

AAAA vvvvvvvéééénnnnnnáááááássssss vvvérvételhez szükséges specciális
eszközök

Phlebotommmmmiiiiiaaaaaiiiii ssssszzzékkkkk

• biztonnnnnsssssááááággggooooosssss és kénnnnnyyyyyeeeeelmes
pppppozícionnnnnállllááááás

• kkkkkönnyen llllleeeeemmmmmooooossssshhhhható és
fffffert tleníthhhhhet fffelület

••••• aaaaa kkkkkaaaaarrrrrtttttámasz áltaaalááábbbbbaaaaannnnnn áááááállllllllllííííítttttthhhhhhaaaaaattttttóóóóó a kkar
megfelel pozíciiionnnnnááálásáhoooooz

• további elemekkkkelllll lehet
kiegészíteni:fej nnnyakkkkk lábbbbb ttttááámmmmmasztééék,
dönthet háttámmmasz

egyes ssssszzzzzééééékkkek

hidraulikkkkuuuuusan

emelhet ek

A vénás vérvételhez szükséges speciális

eszközök

Phlebotomiai ék, karalátét

• a phlebotomiai szék hiányában az

ideális pozícionálást segítheti

• a kar biztonságosan elhelyezhet

• az ideális kinyújtott helyzetben rögzíti a

kart

• fontos, hogy felülete könnyen

tisztítható és fert tleníthet legyen

AAAA vvvvvvééééénnnnnnnááááááássssss vvérvételhez szükséges speciiális

eszközök

Phlebotomiai éééékkkkk,,,,, kkkkkaaaaarrrraaaaalllllááááátét

• a phlebotttttooooommmmmiai szék hhhhhiiiááááányábbbbbaaaaannnn az

idddeeeeeáááális pozzzzzíííííciiiiooooonnnnnáááálást seeeegggggííííítheti

•••• aaaaa kaaar biztonsssssááááágggggooooosssssaaaaannnnn elhelyezhet

• aaaazzzzz iiiiiddeállis kinyújtotttt hhhhheeeeelyzettttbbbbeeeen rööööögggggzzzzzíííttti a

kkkkaaaaarrrrttttt

••••• fontos, hogy felülettte könnyennnnn

tisztítható és fert tttlennnnnííííthet llleeeegggggyyyyyeeen

Glükometer ( vércukormér készülék)

• A mintatérfogat mennyisége készülékt l és a vele
kompatibilis tesztcsíktól függ,

• a korszer készülékek kevés mintát igényelnek

pl.: 0,6 – 2 ul kapilláris vér

• A készülékek memóriája változó, általában 100 500 adat
tárolására alkalmasak

• Az adatok számítógépre történ átvitele is folyamatosan
fejl dik

• értékek mellé rendelt piktogram segítségével a páciens el
tudja különíteni a méréseket

GGGlllüüüüüüükkkkkooooommmmmmmmeeeeeeeeettttteer ( vércukormér készzzzzüüüüülék)

•••• AAAA mmmmmiinnttaatttééérrrfffffooooogggggaaaattttt mennyisége készülékkkkkttttt ll éééééss a vvvvveeeeellllle
kkkkkommmmppppaatttiiibbbiiiiilllis ttttteeeesssssztcsíktól függ,

• aaaaaa kkkkkkkooooorrsssszzzzeeeeerr kkkkkééééééssssszzzülékek kevéssss mmmmmiiiiinnnnntttttáát igényyyyyeeeelllllnnnnnek

pllll.::: 000000,,,,6666 ––– 222 ul kapillárrrriiiiis vér

• A készülékek meeeeemmmmmóóóóórrrriiiiáája változóóóóó,, ááááállllltttttaaaaalllllááááábbbbban 100 500 adat
tárolására aaaaalllllkkkkkaaaaalmmmmmaaaasssssaaaaakkkkk

• Az adaaaaatttttoooookkkk ssssszzzzzááááámítóóóógggggééééépppppre tttttööööörrrtén átvitellle iiiiisssss fffffooooolllllyyyyyaaaammmmaaaaatttttooooosssssaaaaannnnn
ffffeeeeejjjjjllll dddddiiiikkkkk

• ééééérrrrtttttékeeeeekkkkk melléééé reeeeendelt piktogram segítssééégggggével a pááááácciiiiieeeeensssss elll
tuuuuuddddjjjjaaaaa kkkkülöníteniii a méréseket

Glükometer

A kódot tartalmazó chip

behelyezése a készülékbe

Hibaüzenet

megjelenése

Glükometer

AAAAA kódottttt tatatatatartrtrtrtalmazózózózózó chchchchchipipipipip

bebebebebehehehehehelyezésésésésése aaaaa készülülülülülékékékékbe

Hibaüzüzüzüzüzenenenenenet

megjgjgjgjgjelelelelelenenenésésésésése


